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Os crip-
toactivos são 

activos 
virtuais, 

protegidos 
por cripto-

grafia, 
presentes 
exclusiva-
mente em 
registos 

digitais, cujas 
operações 
são execu-

tadas e arma-
zenadas 

numa rede de 
computa-

dores.

de uma instituição financeira. Tal propósito ser-
viria também para pagamentos ou transferên-
cias internacionais. 

Os criptoactivos, especialmente quando cria-
dos para realização de pagamentos ou trans-
ferências financeiras, não são emitidos por 
qualquer autoridade monetária, significando 
que eles compõem um universo totalmente 
separado das moedas oficiais, como o dólar ou 
o Kwanza. Desse modo, a aceitação desses acti-
vos virtuais como meio de pagamento tem sido 
discutida em várias realidades. 

Não obstante a possibilidade de realização de 
pagamentos, com o passar do tempo, vislum-
brou-se que as tecnologias que viabilizavam o 
funcionamento dos primeiros criptoactivos 
poderiam ser usadas para outras finalidades. 

A primeira grande manifestação, para além 
da vertente de pagamento, do potencial desta 
tecnologia, foi o fenómeno dos ICO (Initial Coin 
Offerings)  ou oferta inicial de activos virtuais. 
Uma ICO é uma forma de captação de fundos do 
público através de criptoactivos recorrendo à 
tecnologia blockchain (nome dado à tecnologia 
de registo que cria comunicação direta entre 
duas partes, sem o intermédiário). Nesta op-
eração, o emitente, que pode ser uma pessoa 
singular ou uma pessoa colectiva, emite crip-
toactivos que são pagos em moedas com curso 
legal ou outros criptoactivos. 

Por via de uma ICO, as empresas ou projectos 
em estágio inicial de crescimento podem en-
contrar uma ferramenta para captar recursos 
financeiros junto do público. Ou seja, elas 
emitem activos virtuais em favor dos investi-
dores. As denominações mais comuns desses 
activos virtuais emitidos são criptoactivos ou 
tokens. 

O ponto inicial da ICO é a divulgação do seu 
Whitepaper (equiparado a um prospecto na 
emissão de valores mobiliários). Neste relatório 
são apresentados os dados essenciais do pro-
jecto onde o interessado em adquirir uma token 
poderá consultar informações e tomar a decisão 
no sentido de comprar ou não. 

Depois do encerramento da ICO, a empresa 
comunica se foi atingido o valor pretendido. 
Caso não se alcance o valor desejado pela em-
presa, para a realização do seu investimento, 
quem contribuiu recebe de volta o valor inves-

tido e a ICO é considerada sem êxito. Porém, 
quando o projecto é bem-sucedido e o valor pre-
tendido é atingido, os investidores recebem 
uma parcela proporcional ao que investiram na 
forma de tokens. 

Dentre os diferentes direitos conferidos aos 
seus detentores, destaca-se o acesso a um ser-
viço, plataforma ou projecto da empresa, nos 
moldes de uma licença de uso ou de créditos para 
consumir um bem ou serviço. Adicionalemnte, 
as ICO conferem, aos investidores, direitos de 
participação em resultados do empreendi-
mento, ou remuneração pré-fixada sobre o capi-
tal investido, ou ainda voto em assembleias que 
determinam o direccionamento dos negócios 
do emitente. 

O facto da ICO poder ser equiparada a uma 
oferta pública de valores mobiliários, tem le-
vantado questões nas diversas partes do mundo 
no que a regulação e a entidade que supervi-
sionar estas operações diz respeito,  no sentido 
de se garantir a protecção dos investidores.  

Realidades como Brasil e Portugal não têm 
actualmente qualquer regulação específica so-
bre criptoactivos, sendo que as autoridades de 
supervisão do mercado de valores mobiliários 
destes países (Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM e Comissão do Mercado de Valores Mo-
biliários - CMVM) emitiram comunicados para 
alertar para o surgimento destes instrumentos 
e enquadraram os token derivados de uma ICO 
como activos susceptíveis de ser considerados 
valores mobiliários, mediante avaliações casuís-
ticas. 

Neste sentido,  estas entidades (CVM e CMVM) 
defendem ser necessário avaliar-se a natureza 
jurídica do token a ser emitido antes da possível 
qualificação do mesmo como valor mobiliário, 
e verificar, principalmente, se este representa 
uma situação jurídica fungível e passível de 
transmissão em mercado. 

No caso de Angola, não existe também, actu-
almente, qualquer regulação sobre criptoacti-
vos, sendo que a Comissão do Mercado de Capi-
tais (CMC), e outros reguladores do sistema 
financeiro, têm trabalhado de modo a com-
preender melhor o âmbito destes activos/moe-
das, de modo a que se criem condições para 
garantir-se a protecção dos investidores caso 
estes instrumentos surjam em Angola. M 

Aúltima década tem sido caracterizada 
por uma revolução digital, principal-
mente no que diz respeito à prestação 
de serviços financeiros apoiados nos 

avanços tecnológicos e de computação.  
No âmbito desta inovação digital está o 

fenómeno dos criptoactivos, considerados mo-
edas ou activos que em função do seu rápido 
crescimento têm suscitado muitas discussões 
nas diferentes jurisdições, sobre o modo a lidar 
com estes activos/moedas, relativamente à 
regulação e supervisão. 

Os criptoactivos são activos virtuais, protegi-
dos por criptografia, presentes exclusivamente 
em registos digitais, cujas operações são execu-
tadas e armazenadas numa rede de computa-
dores. 

Esses activos  surgiram com a intenção de per-
mitir que indivíduos ou empresas efectuassem 
pagamentos ou transferências financeiras elec-
trónicas, directamente a outros indivíduos ou 
empresas, sem a necessidade da intermediação 
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